№ 117 (29.10.2014) ВІД 29.10.2014, 14104WХ746993, №182916 (МАШИНИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ)
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування. Дніпропетровський міський комунальний заклад культури
Централізована система публічних бібліотек для дорослих
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02215383
1.3. Місцезнаходження. вул.Леніна,23, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська область,
49000
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Управління культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради, 02227363
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 код 26.20.1 Машини обчислювальні,
частини та приладдя до них (принтери, системні блоки, монітори, оптичні
маніпулятори (миша), сканери, колонки, модеми, веб-камери, клавіатури, навушники,
комп’ютери.)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 - 257 штук,
Лот №2 – 17 штук
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Центральна бібліотека
ДМКЗК ЦСПБ для дорослих, вул. Леніна, 23, м. Дніпропетровськ, 49000
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Листопад-грудень 2014 р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника
про закупівлю (у разі такого розміщення). www.library.dp.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель. №167421, ВДЗ №89(19.09.2014) від 19.09.2014
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом
України "Про здійснення державних закупівель").
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення. 24.10.2014р.
6.3.2. Причина. Подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
9. Інформація про переможця торгів:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).
9.4. Номер телефону, телефаксу.

В.о. Голови комітету з конкурсних торгів

_____________________

Н.А.Шелест

